
 
 

AGENDA SUBPREFECTULUI 

 
Perioada 01 – 31 martie 2022 

 

 
Marți, 01 martie 2022 

• Activități curente  

• Participarea la ședința de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de 

Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea. 

 

Miercuri, 02 martie 2022 

• Participare la sedința operativă - cancelaria prefectului 

• Depasare la Cortul Solidarității.  

 

Miercuri, 03 martie 2022  

• Participare la ședința operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției 

Prefectului – Județul Vâlcea 

• Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. Adoptare 

hotărâre cu privire la spațiile existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea 

cetățenilor stărini sau apatrizi aflați în situații deosebite, intrați în România și care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina, potrivit prevederilor OUG nr. 

15/27.02.2022; Adoptare hotărâre cu privire la atribuirea unei constucții ușoare din 

elemente modulate aflată la dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Vâlcea pentru o familie din Alunu.   

• Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea.  

• Ședință a Colegiului Prefectural 

 

 



• Joi, 4 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Luni, 07 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului  

• Activități curente  

• Participarea la ședința de lucru cu directorii servicilor deconcentrate  

 

Marți, 8 martie 2022  

• Participarea la ședință operativă operativă cu șefii de servicii/departamente din 

cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

Miercuri, 9 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

Joi, 10 martie 2022 

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului/șefii de 

servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

Vineri, 11 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului/șefii de 

servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Participarea la ședința de lucru Corpul de Control  

 

 

Luni, 14 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului/șefii de 

servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor.  

 



 

Marți, 15 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului/șefii de 

servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente 

• Ședință a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Vâlcea. Aprobarea 

Planul de măsuri privind combaterea focarului de Pesta Porcină Africană din 

comuna Voicești, precum și măsurile  care se impun în zona de restricții.  

 

Miercuri, 16 martie 2022 

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului/șefii de 

servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Joi, 17 martie 2022   

• Participarea la ședința operativă - cancelaria prefectului/șefii de 

servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente 

• Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Hotărâri privind 

reactulizarea listei spațiilor existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea 

cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, intrați în România și care 

provind din zona conflictului armat din Ucraina, potrivit prevederilor OUG nr. 

15/27.02.2022 cu modificările și completările ulterioare.  

• Participare la concertul „Vestitorii Primăverii”, organizat de Consiliul Județean 

Vâlcea  

 

Vineri, 18 martie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea 

• Activități curente 

 

 

Luni, 21 martie 2022  

• Participare la ședința operativă  cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  



Marți, 22 martie 2022  

• Participare la ședința operativă  cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente 

• Ședință de lucru Fond Funciar  

 

 

Miercuri, 23 martie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe la sediul Instituției Prefectului  

• Întâlnire cu delegație din Turcia 

• Ședință de Dialog Social . Informare ITM Vâlcea având ca temă munca fără 

forme legale, acțiuni întreprinse pentru identificarea și combaterea acesteia la 

nivelul județului Vâlcea.  

 

 

Joi, 24 martie 2022 

• Participare la ședința operativă – Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezsentanții UAT-urilor  

 

Vineri, 25 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

Luni, 28 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Hotârere privind 

completarea listei spațiilor existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea 

cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, intrați în România și care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 

15/27.02.2022 cu  modificările și completările ulterioare; Hotărâre privind 

reactualizarea listei cu capacitățile de transport disponibile la nivelul județului 

Vâlcea în vederea satisfacerii necesității de transport rutier pentru cetățenii străini 

sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din 



Ucriana, potrivit prevederilor H.G. nr.337/12.03.2022; Hotărâre privind situațiile 

de urgență înregistrate pe raza județului Vâlcea în perioada 1 ianuarie – 27 martie 

2022, inventariate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Vâlcea.  
 

 

Marți, 29 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor.   

 

Miercuri, 30 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Participare la Ședința Comisiei de Fond Funciar 

• Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Joi 31 martie 2022  

• Participarea la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

 

 

 


